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Aan de ouders van kinderen 

verblijvend in de buitenschoolse 

opvang tijdens de HERFSTVAKANTIE 

2021. 

 

 

 

 

 

Beste ouder, 

 

We zijn nog maar een kleine maand verwijderd van de herfstvakantie en dan staat het speelplezier voor de 

kinderen centraal. Om de opvang (corona-) veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn we gestart met de 

voorbereidingen. 

 

Gelukkig zijn de coronamaatregelen heel wat minder strikt en streng dan voorheen maar toch graag uw 

aandacht voor het volgende : 

• We volgen nog steeds de richtlijnen van het ‘draaiboek opvang van schoolkinderen tijdens de corona-

epidemie’.   

• We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt 

vastgesteld in de opvang, zijn er quarantaineregels. Alle ouders zullen dan  worden geïnformeerd. Je krijgt 

dan meteen ook te horen wat je te doen staat. 

• Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis. 

• Als je kind op de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen. 

 

 

Hoe schrijf je voor de opvang in? 

In bijlage vind je het inschrijvingsformulier, waarmee je je kind(eren) voor de herfstopvang kan inschrijven.  

Op voorhand inschrijven is een “must” zodat we de opvang zo veilig mogelijk kunnen organiseren. 

Er worden geen laattijdige aanvragen toegelaten. 

 

Let op: inschrijven=betalen, enkel op voorlegging van een doktersattest wordt uw inschrijving geannuleerd.  

Wij hanteren deze regeling om de groepssamenstelling te beheersen en om te voorkomen dat er kinderen 

afwezig blijven op gereserveerde dagen. 

 

• Je kan tijdens de herfstvakantie terecht in slechts één van onderstaande locaties: 

o BKO Biekorf 
▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in het wijkschool Sonnis, LS  Biekorf, KS 

Klim-op en  VBS Lillo 

o BKO ‘t Centrum 

▪ Uitsluitend  voor de kinderen die naar school gaan in school de Schakel,  

school  ‘t Centrum, basisschool Lucerna , school Arcades en school Sprankel 

(Meulenberg) 

o BKO De Lakerberg 

▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in KS de Kleine Reus en LS de 

Lakerberg 

o BKO de Griffel 
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▪ Uitsluitend voor de kinderen die naar school gaan in wijkschool Limbouw, School Park 

van Genk, KS De Kleine kunstenaar en LS de Griffel 

Je schrijft in voor één of meerdere dagen. 

 

Het inschrijvingsformulier bezorg je uiterlijk 25 oktober 2021, aan één van de coördinatoren.  

Dit kan enkel::  

• via mail naar bkoinschrijvingenherfst2021@houthalen-helchteren.be 

• via afgifte in het KDV de Sijsjes op maandag 25 oktober 2021 tussen 9 en 12 uur. 

 

Wat vertel je aan je kind? 

Het wordt voor je kind vast en zeker een leuke herfstvakantie, waarin het ongedwongen en met een gerust 

hart kan spelen. Stel je kind dus zeker gerust en vertel hem of haar wat het mag verwachten in de opvang.  

De leidsters staan klaar om uw kind(eren) een leuke opvangtijd te bezorgen. Er werd alvast een heel leuk 

activiteitenprogramma uitgewerkt en we hopen je kind(eren) in één van onze locaties te mogen verwelkomen! 

 

Meer informatie? 

• Je kan de verantwoordelijken van de opvang bereiken op de nummers 0493/31 15 78 (Patricia Vincken) en  

0493/24 04 17 (Sophie Neyt). 

• Op de website van Opgroeien vind je een reeks veel gestelde vragen.  Ga altijd eerst daar kijken als je een 

vraag hebt. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het kinderopvangteam. 
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